Sněmowní zápis o hotowosti we ejné w krajích pro obhájení země České.

W Praze, 1470, 14 Mart. (Z rkp. Archivu T ebo sk.)
Jako na sněmě obecním w Praze nynie w puostě o suchých dnech dr aném KMt se
pány, rytie stwem i městy i se w í obcí králowstwie Českého pro dobré a počestné
tého

králowstwie ustanowiti sě ráčil: k kterému to ustanowenie w ickni páni,

rytie stwo i města JMti dobrowolně swolili sě sú, a ekli w ickni společně zachowati
sě tak, jako tuto ní e psáno stojí; a to pod pokutú kto by se p i tom nezachowal, tak
aby proti JMti králowské statek ztratil který by koli jměl; a ten statek toho aby byl
obrácen od JKMti s radú panskú i s rytie stwa i s měst k obecnému dobrému.
Najprwé toto: aby w ickni a kto sú koli která stánie aneb p ímě ie s nep átely aneb
zprotiwilými JMti učinili, ti w ickni aby takowá stánie aneb p ímě ie wypowěděli, a
jednostajně w ickni JMti proti nep átelóm společně pomáhali; neb toho ka dému z
nás pot ebie jest.
Na tomto pak nynie zuostáno jest, aby to opat eno bylo, aby nep ietelé do země kod
činiti nemohli, aby ze w ech krajów počet určený jiezdných i pe ích s wozy
wojenskými wydáno bylo. Který to počet JMt král. s swú raddú a s těmi z krajów
p idanými wedle mo nosti ka dého kraje polo iti jest ráčil. A ti w ickni aby na hotowě
byli s těmi se w emi pot ebami, jako sě pak wiec ní e wyrozumie. A w ickni ze
w ech krajów aby se strhli na miestě určeném, kde jim od JMti král. rozkázáno bude;
tak aby ji pak ka dý táhl jedni druhým bez kody, a na swém oldu a dosti mají. A
to pole, kde to ji tiemto spuosobem sebráno bude a spósobeno, má dr áno býti
puol léta bez roztrhowánie, anebo tak dlúho, pokawad by koli toho pot eba byla.
Item, aby ádný, buď to pán, zeměnín aneboli z měst, kto koliwek buď duchowní neb
swětský lidi swé w kterém kraji mají, lidí swých newymlúwal, aby měli jinam
obracowáni býti: ne aby p i tom kraji w kterém sedie, wedle kraje učinili a počet
wydali tak, jak nynie polo eno bude od těch, kterým to wybieranie poručeno bude,
a to pod pokutú nadepsánu. A té o dědinníky, aby jich w tom ádný nezastáwal ani
ohajowal, ne aby učinili podle krajów w kterých sedie, jako na kterého polo eno
bude.

Item, aby z ka dého kraje hajtman nad lidmi toho kraje spuosoben byl člowěk dobrý;
a tomu hajtmanu aby od kraje za jeho práci učiněno bylo. A ten hajtman aby sobě
spuosobil setníky, padesátníky; a ti w ickni hajtmané aby poslu ni byli hajtmana
najwy

ieho toho kraje, který jim od KMti wydán a jmenowán bude.

Item, aby ka dý a w ickni we ejně s lidmi swými na hotowě byli na ka dú chwíli,
jestli eby jaká pot eba p i la buďto nynie aneboli potom, aby bez me kánie táhli k
miestu polo enému.
Item aby ádných powalečuow, krečmníkuow nikdie p echowáno nebylo pod pokutú
swrchupsanú: ne kte í by sě hodili k slu bám, těm se bude slu ba dáwati takowáto:
e na ka dého jednoho jiezdného na čtwrt léta osm zlatých uherských a do esti
koní; aneboli gro e, aneboli peniez tak jako

zlatý uherský ulo en jest. A pě ím

st elcóm na čtwrt léta po čty ech zlatých uherských, a pawézníkóm po pěti zl. uh. A ti
oldné i aby byli opat eni zlatými anebo penězi tak, aby jim wydáno bylo, aby trwati
mohli. A jestli eby kte í z těch

oldné uow buďto jiezdný neboli pě í s el neboli

um el; tehdy aby inhed hajtman toho kraje jiného na to miesto zjednal. Pakliby
zjednati nemohl, aby to dal wěděti těm, čí by ten se lý byl; a ten aby ihned miesto
toho jiného spósobil a poslal. A také kdy by se ta wěc p ihodila, eby hajtman miesto
toho umrlého aneboli se lého zjednal, tehdy aby tomu zaplaceno bylo od těch, čí by
byl. Pakliby kte í takowí powaleči a krčemníci byli p es takowúto zápowěd kde koli, ti
aby zdwiháni byli a trestáni, a těch aby ádný nezastáwal.
Item také kdy sě koliwěk takowé wojsko sbe e a wytrhne na pole, jestli eby z daru
bo ieho kte í wěz owé byli zjímáni, ti aby byli dr áni k tomu wojsku pro pot ebu těch
w ech, kte í na poli jsú. Pakliby také na koho koli z toho wojska pán buoh dopustil
wězněm býti, těmi wězni ji

jmenowanými nep átelskými aby wyprawowáni byli.

Pakliby těmi wězni to nestačilo k wyprawení: tedy KMt, páni a rytie stwo i města,
máme i powinni jsme ty wězně wyprawowati; a w ak takowé, kte í by w pot ebných
rozkázáních wedle seznánie hajtmana jich zjímáni byli.
Item také kte í by koli holdowé, acunkowé, wzátkowé anebo zajmkowé, anebo jací
koliwěk po itkowé byli dem wojskem p iwedeni, aby ti w ickni tomu wojsku ku po itku
obráceni byli, a ty aby w ecky hajtman najwy

í k sobě p ijímal, a tiem aby opatrowal

pot ebu wojska. A to aby činil s radú těch, kte í jemu p idáni budú. A jestli eby p es
to zbylo, ti buďte obráceni mezi lidi, na ka dého podlé počtu jeho.
Item také, kte í ji z krajów, buďte z pánów, z rytie stwa i z měst wydáni jsú k tomu,
aby wedle mo nosti a statku ka dého polo ili a jmenowali co kto k tomu poli má dáti,
buďto pe ích nebo jiezdných, aby ádný z toho sě newymlúwal, ne ka dý aby tak
činil wedle jich polo enie. Neb oni sami sebe w swých jměniech w krajiech
najswědoměj í jsú; prwé ne li ti na to wydaní počnú na jiné pokládati, aby w ecka
obec toho kraje najprwé na ne polo ila, co ka dý z nich má dáti. A to proto, aby
ádný sám na se nepokládal. A tak sě w tom ka dému sprawedliwé stane wedle jeho
jměnie. A to aby bylo dr áno pod pokutú swrchupsanú.

Hradecko. Item toto jest na Hradecký kraj polo eno: dewět set pe iech, sto koní
jiezdných, a mezi těmi aby bylo dwanácte kopinníkuow, a padesáte wozuow; a k
tomu ka dému wozu dostane sě 18 pě ích; z těch aby bylo 13 st elcuow, 4
pawezníci a k tomu wozataj. A ti w ickni aby lebky měli s kulkami a s prachem a
kopu

ípuow, dwoje cepy, dwě motyce, dwě lopatě, dwě seke e, jedno kopie s

hákem a etěz pod wozem. A tak sě dostane také, e máta býti k ka dému wozu dwa
jiezdná. A tak ze w ech krajów aby té

spuosobeno bylo, wedle polo ení ji

psaného.
Tito jsú wydáni z kraje Hradeckého: p. Wilém Kru ina z Lichtenburka a na Kumburce,
p. Jan Ratiborský, p. Petr Kdulinec, p. Čeněk Wy ehněwský, p. Petr T ewacký, p.
Mikulá Sendra ský, Ha ek St e ek; od pánuow Hradeckých jeden, a Jaromě ských
jeden.
Co

se pak dotýče pot eb srubnic, haufnic, prachu, kulí,

ohniwých, jako

ípuow ku pot ebám i

na wojsko slu ie: to pak skrze p. podkomo ieho bude powědieno

ka dému z měst, kterak sě kto a pokad sě w tom mají mieti.

Kú imsko. Item z kraje Kú ímského: 630 pe ích a jiezdných 70; z těch aby bylo osm
kopinníkuow, a wozuow 35. A ti wsickni wozowé aby opat eni byli obyčejem
nap edpsaným, jako sě o Hradeckém wypisuje.

Tito jsú wydáni z kraje Kú imského k z iezení a spuosobení toho pole: p. Jind ich
Zajimač z Kunstatu, p. Ji ík Strá ský a z P erowa, p. Mikulá Wrbík, Markwart z
Nechanic, Jan Beneda z

íčan, Petr Klučowský, Petr Popel z

íčan; od panów

Pra an jeden, od p. Trčky jeden, z Brodu Českého jeden.

Chrudimsko. Item Chrudimského: puol páta sta pe ích a jiezdných 50, a z těch aby
bylo 6 kopinníkuow, wozuow 25ma. A ti lidé a wozowé aby byli se w emi pot ebami
z iezeni, wedle spuosobu kraje Hradeckého.
Tito jsú wydáni zkraje Chrudimského k z iezenie tohoto pole: p. Jan Kostka z
Postupic, Jan Ko mberský, p. Ji ík Pardubský, p. Mikulá

Buchowec, p. Čeněk

Da ický, Jan Anděl, Prokop Li ka; a od Chrudimských Viktorín z Kaučieho, a z Mýta
jeden.

Čáslawsko. Item z kraje Čáslawského: 300 pe ích, jiezdných 40. Z těch aby bylo 5
kopinníkuow, wozuow 17. A ti té

buďte opat eni a z iezeni spuosobem nap ed

psaným.
Item z kraje Čáslawského tito jsú wydáni k z iezenie toho pole: p. Slawata ze
Chlumu, Ctibor Zrucký, Petr Kútský, Baroch; a jeden páně Jet ichuow ze lebuow a
jeden z Čáslawských.

Wltawsko. Item z kraje Wltawského tito jsú wydáni k z iezenie toho pole: p. Jet ich
Chlumecký anebo koho po le, p. Mikulá Ho ický starý, p.

He man z

íčan od

Hrádku, p. Malowec z Borotína, Jarohněw z Kútuow, Hynek z Martinic, Hanu

z

Mar owic.

Slansko. Item z kraje Slanského: pět set pě ích a jiezdných 50, a z těch aby bylo 6
kopinníkuow a wozuow 28ma; a ti aby opat eni byli obyčejem swrchudotčeným.
Tito jsú wydáni z kraje Slanského k z iezení pole tého : p. Jind ich Mičan, p. Zbyněk
Kornhauský, p. Bo iwoj z Oko e, Albrecht Kekule, Erhart z Ho an, Bohuslaw
Litowský, Petr Dýmek z Račiněwsi, Jan Fir ic z Bě kowic a z Slaného jeden.

atecko, Rakownicko. Item z krajów

ateckého a Rakownického pe ích 900 a

jiezdných 100; a mezi těmi aby bylo 12 kopinníkuow, wozuow 50; a ti té

budú

z iezeni a opat eni jako nap ed psáno stojí.
Tito jsú wydáni z těch krajuow k z iezení toho wojska: p. Jenec z Janowic purkrabie
Pra ský, p. Bene

z Wajtmile a na Chomútowě, p. Jan Hasensteinský, p. Jan

lutický, p. Wáclaw Wlček, Je ek Udrský, p. Jind ich Bla imský, p.
Holedecký; a z

moha

atce jeden, z Lún jeden a z Mostu jeden. A co se pak dotýče w

tém kraji strany Rakowníka, k tomu jsú wydáni: p. Sezema

těpanowec, p. Burian

Litenský, Pe ík z Komárowa a P ech z Trnowé.

Litomě icko. Item z kraje Litomě ického 500 pě ích a jiezdných 50; a mezi těmi aby
bylo 6 kopinn., wozuow 27, a ti aby byli wypraweni obyčejem nadepsaným.
Tito jsú wydáni z kraje Litomě ického k z iezení pole swrchu dotčeného: p. Kristofor
Děčinský, p. Koldic mladý aneb koho zjedná od sebe, p. Jan Tečenský, p. Bu ek
Kaplé , Jan Knie e z

ehlowic, Jan Dlask ze Wchynic, Wáclaw St ekowský, p. Jaro

z Ky perku, Bu ek z Mile owa, Ewan z T eběwlic; a od Litomě ických jeden a z Ústí
jeden.

Boleslawsko. Item z kraje Boleslawského: 270 pe ích a jiezdných 30; a mezi těmi
čty ie kopinníci; wozuow 15; a ti aby byli wypraweni a opat eni jak to z jiných krajów.
Tito jsú wydáni z kraje Bolesl. k z iezeni pole nadepsaného: p. He man z Zwie etic, p.
Jaroslaw Dubský, p. Jind ich Smi ický, p. Jaro Stranowský, p. Walkún, p. Lučenský,
Lapačka, Praček, Friček, a z Poděbrad jeden, koho
Nimburka. (Léta 1470, o suchých dnech postních.)

hajtman po le, a z

